
Protocol gebruik van de Open Deur. 

Per 5 juni 2021 kan er weer gebruik worden gemaakt van de Open Deur. Er 

gelden  aangepaste regels voor het gebruik van de Open Deur. Het RIVM heeft 

verruiming van de Corona maatregelen afgekondigd.  

Om het gebruik van de Open Deur goed te organiseren, is bijgaand protocol 

opgesteld.  

Belangrijk is om de basisregels in acht te nemen:  

 De hygiëne en gezondheid zijn zeer belangrijk. Neem de hierbij de 

bekende   voorschriften in acht.  

 Voor mensen met verkoudheids- en andere gezondheidsklachten geldt 

de regel dat ze thuis blijven. 

 Bij binnenkomst altijd handen ontsmetten. Bij de ingang van de Open 

Deur zijn ontsmettingsmiddelen aanwezig. 

 Gebruik van mondkapje in de Open Deur (> 12j.). 

 

 

Protocol werkwijze Open Deur. 

- De basisregel is dat er te allen tijde de 1,5 meter afstandsregel in acht 

wordt genomen (dit geldt niet voor jongeren < 18 jaar). 

- Dit heeft consequenties voor de maximale bezetting. Wanneer de 

ruimtes volgens de vaste opstelling zijn ingericht, dan is de volgende 

bezetting mogelijk (voor volwassenen): 

o Zaal 1:  8 aanwezigen 

o Zaal 2:  6 aanwezigen 

o Zaal 3: 6 aanwezigen 

o Zolder; grote ruimte: 6 aanwezigen 

o Zolder; kleine ruimte: 3 aanwezigen 

- (Als vuistregel kan worden gehanteerd 1 persoon per tafel met 

voldoende afstand naar de overburen). 

- Wanneer bij gebruik de opstelling van de tafels wordt gewijzigde t.o.v. de 

standaardopstelling, dan na afloop alles weer terugzetten naar de 

standaardopstelling (in elke zaal hangt een voorbeeld van de 

standaardopstelling aan de wand) 



- De indeling kan worden gewijzigd waarbij de ruimtes maximaal worden 

benut. De tafels zijn daarbij verwijderd uit de zalen. Dan is de maximale 

bezetting (met stoelen verspreid over de zaal, 1,5 meter afstand): 

o Zaal 1:  15 aanwezigen 

o Zaal 2:  10 aanwezigen 

o Zaal 3:  10 aanwezigen 

o Zolder; grote ruimte: 15 aanwezigen (alleen stoelen) 

o Zolder; kleine ruimte: 6 aanwezigen (alleen stoelen). 

- Altijd vooraf reserveren. Dat moet  via e-mail 

opendeurlienden@gmail.com,  Of tel. No. 06 40 30 10 23 

o Maak pas gebruik van de Open Deur nadat je reservering is 

bevestigd, bekend is welke zaal je kunt gebruiken, en het 

aanvangstijdstip van je bijeenkomst is doorgegeven door de 

beheerder. 

- Bij de reservering zal ook worden aangegeven wat het aanvangstijdstip is 

van jouw bijeenkomst. Voorkomen moet worden dat bij gebruik van 

meerdere zalen er een wachtrij bij de ingang ontstaat. 

- Het is in verband met mogelijk contactonderzoek van belang om te 

registreren wie aanwezig zijn bij jouw bijeenkomst. Registreer als 

gebruiker zelf de aanwezigen bij de bijeenkomst waarvoor je de Open 

Deur hebt gereserveerd. 

- We dragen mondkapje (> 12 jaar).  

- Bij de ingang van de Open Deur staan ontsmettingsmiddelen. Maak daar 

gebruik van. 

- Ventilatie kan alleen op hoog in combinatie wanneer dit gebeurt als het licht 

aan gaat. Dus men moet verplicht de verlichting aanzetten 

- Vanwege de mogelijke overdracht van het virus, kan elke zaal maar 

maximaal één keer per dag worden gebruikt. Ui 

o Uitzondering hierop zijn gebruik door jongeren. Bij bijvoorbeeld 

catechisaties kan de zaal meerdere keren per dag worden gebruikt 

door jongeren. 

o Uitzondering hierop zijn de diensten op zondag. Dan kan de Open 

Deur twee keer worden gebruikt. 

- Bij intensief gebruik van de Open Deur, bijvoorbeeld de avonden waar er 

meer dan twee zalen bezet zijn  (Catechese) worden de klapdeuren zoals 

die in iedere zaal aanwezig zijn, gebruikt als uitgang. De leidinggevenden 

dienen er op toe te zien dat bij het binnenkomen en het naar buitgaan 

de juiste route én de juiste onderlinge afstand wordt gehouden. 



- Het is toegestaan om op praatniveau te zingen in de Open Deur .  

- Zorg er bij het gebruik van de keuken en het verlaten van de Open Deur 

voor dat de 1,5 afstandsregel wordt gevolgd. 

- Laat de ruimte altijd schoon achter 

- Neem je jas mee naar je zitplaats 

- Gebruik bij het afdrogen van je handen zoveel mogelijk papieren 

handdoekjes 

- Beperk het toilet bezoek zoveel mogelijk. 

- Gebruikte hand-, thee, en vaatdoeken na gebruik in de wasmand die in 

de keuken van de Open Deur staat,  deponeren 

- Laat de Open Deur schoon en opgeruimd achter. 

- Wees je bewust van je verantwoordelijkheid! 
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